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  גאווערנער האקול שרייבט אונטער ניו יארק סטעיט לעבעדיגע דָאונער שטיצע געזעץ
  

שטעלט צו סטעיט פארגוטיגונגען פאר לעבעדיגע איברים דָאונערס  (S.1594/A.146A)נייער געזעץ 
פון ניו יארק סטעיט פאר אויסגאבן וועלכע זענען געקומען אלץ רעזולטאט פונעם אוועקגיבן זייער 

  איבר
  
  

ניו 'דורכפירנדיג דעם , (S.1594/A.146A)גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א ביל 
דער ערשטער סטעיט , (Living Donors Support Act)' יארק סטעיט לעבעדיגע דָאונערס שטיצע געזעץ

פראגראם אין דאס לאנד וואס ערלויבט מענטשן צו פארגוטיגט ווערן פאר די קאסטן פונעם אוועקגעבן א 
  .ניר אדער לעבער

  
האט , "עס איז נישטא א גרעסערע מתנה וואס ניו יארקער קענען גיבן פון די מתנה פון ראטעווען א לעבן"

און מיט דעם געזעץ , דיגע העלדן'לעבעדיגע איברים דָאונערס זענען אמת". גאווערנער האקול געזאגט
  ."נעמען מיר אונטער באדייטפולע שריט צו שטיצן זייער מסירות נפש און הצלת נפשות

  
שטייערן און סָאושעל ,  מאכט ענדערונגען צו די פובליק געזונטהייט(S.1594/A.146A)נייער געזעץ 

וואס וועט " ניו יארק סטעיט לעבעדיגע דָאונערס שטיצע געזעץ"סערוויסעס געזעצן צו איינפירן דעם 
אויפשטעלן א פראגראם צו דעקן באזונדערע קאסטן פארבינדן מיטן אוועקגעבן אן איבר פאר ניו יארקע 

עס ארבעט צו עלימינירן פינאנציעלע . איינוואוינער וועלכע גיבן אוועק פאר אן אנדערער ניו יארקער
שטערונגען צו אוועקגעבן אן איבר צו רעדוצירן די צייט ווי לאנג חולים דארפן ווארטן פאר א טרענסּפלענט 

  .און אדרעסירן די מאנגל אין איברים אין ניו יארק
  

דער געזעץ איז געווידמעט צו העלפן עלימינירן שטערונגען צו אוועקגעבן איברים כדי צו ארויפברענגען ניו 
 8,569עס זענען יעצט דא . יארק פון איר נידעריגע ראנג אין איברים דָאונערס צווישן די אנדערע סטעיטס

  . פון וועלכע ווארטן אויף א ניר7,234, ליסטעס ווארט טרענסּפלענטמענטשן אויף 
  

איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פארן ", סטעיט סענאטאר גּוסטַאווָאו ריווערא האט געזאגט
דורכן . אלץ געזעץ, דער ניו יארק סטעיט לעבעדיגע דָאונערס שטיצע געזעץ, אונטערשרייבן מיין ביל

, אוועקנעמען פינאנציעלע שטערונגען און אויפקלערן ניו יארקער איבערן אוועקגעבן אן איבר ביים לעבן
ס נידעריגע איברים דָאונער רעגיסטראציע 'וועט די וויכטיגע אונטערנעמונג העלפן ארויפברענגען ניו יארק

מיט פארברייטערטע הילף פאר די וועלכע . ראטעס וואו מיר געפונען זיך צווישן די לעצטע אין דאס לאנד
בין איך זיכער אז דער נייער געזעץ וועט העלפן מער ניו יארקער , ווערן אינספירירט אוועקצוגעבן אן איבר

  ."גיבן און באקומען די מתנה פון לעבן
  

ווי מענטשן וועלכע גיבן , לעבעדיגע דָאונערס", אסעמבלי מיטגליד ריטשארד גאטפריעד האט געזאגט
מיר דארפן זיי באשיצן דורכן זיכער מאכן . פארדינען זיך אונזער דאנקבארקייט און שטיצע, אוועק איין ניר

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foptn.transplant.hrsa.gov%2Fdata%2Fview-data-reports%2Fstate-data%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b646e47e67d4293bd5908dae9c8903e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079344880469025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VFgzEdcadEKBdjUUzl3iP0wld6xHG%2FGuO%2BMKrnK2RLA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foptn.transplant.hrsa.gov%2Fdata%2Fview-data-reports%2Fstate-data%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b646e47e67d4293bd5908dae9c8903e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079344880469025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VFgzEdcadEKBdjUUzl3iP0wld6xHG%2FGuO%2BMKrnK2RLA%3D&reserved=0


איך באדאנק . אז זיי זענען געדעקט פאר מעדיצינישע אויסגאבן און פאר פארלוירענע איינקונפט
, סּפיקער היעסטי, גאווערנער האקול פארן אונטערשרייבן דעם געזעץ און די איברים דָאונעישען שתדלנים

פאר זייערע באמיאונגען , קָאזינס און סענאט סּפאנסאר גּוסטַאווָאו ריווערא-מאיאריטעט פירערין סטּוארט
  ."צו דאס פאראויס שטופן

  
###  
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